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ArrangementLigging en routebeschrijving 

Info’s over de fietsroute
• Start/eindpunt: rondtocht 
• Lengte: 250 km
 
Wegbegaanbaarheid: 

•  Wegbewijzering: themaroute-borden en het 
 wegbewijzeringssysteem van de landelijke 
 fietsverkeersbond NRW

Boekingsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Info: moeilijkheidsgraad en omstandigheden: matige inspanning; 
dagetappen 35 – 55 km; voor wielrenners niet overal geschikt

Info & boeken
Touristikzentrale Paderborner Land e. V.
Königstraße 16, 33142 Büren
Tel. +49 5251 308 8111
info@paderborner-land.de
www.paderborner-land.nl 

Rondweg door het  
Paderborner Land

De Paderborner Land Route

Onverharde weg: 54%

Geasfalteerd: 46%

GPS en Internet
Laat u over de Paderborner Land Route leiden door het  
GPS-systeem.

De GPS-data van de hele route kunnen 
worden gedownload via de website 
www.paderbornerlandroute.de en 
vervolgens worden opgeslagen in het 
GPS-apparaat.

Op deze internetsite vindt u  
uitvoerige beschrijvingen van de  
etappes, de bezienswaardigheden, de 
steden en dorpen, hoogteprofielen en 
veel interessante tips rondom de  
Paderborner Land Route. 

Interessante en bruikbare informatie over het thema “fietsen 
met GPS” en andere te downloaden GPS-routes vindt u ook op 
de websites www.paderborner-land.nl en www.paderborn.
de/radfahren 

GPS-apparaten kunt u bij  de VVV in Paderborn tegen een 
geringe betaling huren.  

Dankzij de centrale ligging in  
Duitsland is het Paderborner 
Land binnen een paar uur goed te 
bereiken. 
 Met de auto bereikt u de regio 
vanaf België en het zuiden van 
Nederland neemt u de A67 of A73 
richting Venlo. Vervolgens door 
het Roergebied de A40 en de A44 
 volgen (Dortmund-Kassel). Vanaf 
Midden-Nederland kunt u het 
beste via Arnhem over de E3 naar Oberhausen, vanaf hier de A2 
richting Dortmund en vervolgens de A44. Vanaf Noord-Nederland 
kunt u het beste via Osnabrück de A33 (Bielefeld – AK Bad Wün-
nenberg) nemen. 
Met de trein kunt u op verschillende manier naar Paderborn reizen: 
via Venlo, Arnhem, Groningen, Hengelo of Brussel. Kijk voor meer 
informatie op www.nshispeed.nl of www.b-europe.com.
Bent u al onderweg in Duitsland en fiets u op eigen gelegenheid 
via de bekende fietsroutes naar het Paderborner Land? Vanaf de 
“Römer-Lippe-Route” in het Rijn-Roergebied, vanaf de „EmsRad-
weg“ in het Münsterland.

Steden en landschappen vol verrassingen, een spannende 
geschiedenis, ongerepte natuur, streekgerechten en vriendelijke 
gastheren: dit alles vindt u in het Paderborner Land en daarmee 
langs de Paderborner Land Route. Deze rondweg verbindt over 
250 km de cultuur en natuur met de Westfaalse gastvrijheid. 
Langs de route duiken allerlei bezienswaardigheden op, zoals de 
machtige Wewelsburg, de voormalige prins-bisschoppelijke resi-
dentie Slot Neuhaus, het uitgestrekte kloostercomplex Dalheim, 
het raadhuis van Paderborn uit de tijd van de Wezerrenaissance, 
de barokke Jezuïetenkerk in Büren en het imposante spoorweg-
viaduct in Altenbeken.  
Tussendoor beleeft u steeds opnieuw de unieke landschappen: 
het heidegebied Senne met de Ems-bronnen, de karstrijke Pader-
borner hoogvlakte, de Lippe-laagvlakte, de bossen van het Egge-
gebergte en de grote Aabach-stuwdam. Ook wordt de fietsroute 
begeleid door talrijke rivieren, beken en bronnen.  
U geniet van de typische charme van de steden in het Paderbor-
ner Land. De gastronomen laten u kennis maken met de lekkers-
te regionale specialiteiten zoals asperges, wild, brood en bier en 
zorgen voor een ontspannen afsluiting van uw fietstocht over de 
Paderborner Land Route. Niet voor niets is de Paderborner Land 
Route al jarenlang een door de ADFC bekroonde 3-sterren route. 

 • Laagste punt: 80 m
•  Hoogste punt: 456 m
•  Totale helling: 1.300 m

vanaf 405,-

6 overnachtingen incl. ontbijt
Uitgebreid informatiepakket  
met kaart
Tegen een meerprijs: 
6 x bagagetransport
6 x foeragepakket

In een  
tweepersoonskamer  405,- 1

In een  
eenpersoonskamer  505,- 1

Prijs per persoon Inclusief

Qualitätsradroute

Qualitätsradroute
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Touristikzentrale  Paderborner Land e. V.
Königstr. 16, 33142 Büren | Tel. +49 5251 308 8111 

info@paderborner-land.de | www.paderborner-land.nl

• Natuur en cultuur
• Tuinen en parken
• Middeleeuwen en computers
• Fietsen en wandelen
• Asperges en bier
• Gezondheid en wellness 
• Winkelen en feesten

Bestel gratis uw  
informatiebrochures!  

Fietskaarten 
Fietskaart Paderborner Land 
Met gemarkeerde Paderborner Land Route

Schaal: 1:50.000
Prijs: 8,95 EUR
Uitgever: BVA - BikeMedia 
ISBN: 978-3-96990-031-4

Routegids Paderborner Land Route
Gratis verkrijgbaar bij de Touristikzentrale 
Paderborner Land e. V.

Schaal: 1:50.000
Prijs: 8,90 EUR
Uitgever: Kartenverlag Esterbauer
ISBN: 978-3-85000-852-5
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Paderbronnen
Middenin de binnenstad 
 borrelt het water van de 
Pader uit meer dan 200 
 bronnen. Per seconde wordt 
9000 liter water gestort. 

Dom
De machtige dom is verreweg 
het zichtbaarste herkennings-
teken van Paderborn. Beziens-
waardig is ook het beroemde 
“Drei-Hasen-Fenster”.

Gartenschau 
De Gartenschau, voortgevlo-
eid uit de Landesgartenschau 
van 2017, presenteert een 
uniek parklandschap met het 
aangrenzende Waldpark.

Burcht ruïne
Schilderachtig verheft de 
 markante burcht ruïne zich 
over de Lippebron. In de 
burchtkelder vinden regel-
matig evenementen plaats.

emsbronnen 
In het beschermde natuur-
gebied Moosheide van het 
 heidelandschap Senne, ont-
springt de Ems die na 374 km 
uitmondt in de Noordzee. 

Steinhorster bassin
Het grootste door de  
mens aangelegde biotoop  
in Nordrhein-Westfalen dient 
voor talrijke watervogels als 
broedplaats. 

Het gastvrije dorp
Aan het historische Boker-ka-
naal ligt het gerestaureerde 
boerenerf met gebouwen uit 
de 17de en 18de eeuw.

Gradeerhuis
Het meer dan 50 meter  
lange gradeerhuis is een met 
historische zoutwinning ver-
bonden bezienswaardigheid.

Mallinckrodthof
Het deftige vakwerkgebouw, 
omringd door een gracht en 
een park, werd in 1684/86 
gebouwd. 

Wewelsburcht
Statig troont de machtigste 
driehoekige burcht over het 
Almedal. Daar zijn meerdere 
bezienswaardige musea een 
bezoek waard. 

Grote viaduct
De 482 meter lange ‘Grote 
Viaduct’, de grootste stenen 
spoorwegbrug van Europa, 
overkoepelt met 24 bogen  
het Bekedal. 

Stoomlocomotievenmuseum
In het Eggemuseum staat  
de stoomlocomotief  van de 
serie 044 als symbool voor de 
hechte band tussen Altenbe-
ken en de spoorwegen. 

Klooster Dalheim
Het voormalige kloosterhof  
is interessant dankzij het 
 bezienswaardige museum voor 
kloosterlijke cultuurgeschiede-
nis en de conventietuin. 

Spieker Atteln
Het in 1588 gebouwde 
 vakwerkhuis diende als 
 ambtshuis en is tegenwoor-
dig als een juweeltje voor de 
Wezerrenaissance-architec-
tuur. 

Blote-voeten-pad
Het meer dan een kilometer 
lange pad rondom het water 
in het natuurgebied Aatal,  
is een zeer geliefd bezoekers-
oord. 

Aabach-stuwdam
Dankzij de stuwdam, gelegen 
in het noordelijkste deel van 
Sauerland, hebben een kwart 
miljoen mensen drinkwater.

Kasteelruïne Ringelstein
Hoog boven het Almedal staat 
de ruïne van het jachtslot 
van de edelheden van Büren, 
tevens de plek van geenszins 
roemrijke heksenprocessen.  

Jezuïetenkerk,- en college 
De Maria-Immacaluta-kerk, 
in 1773 voltooid, geldt als één 
van de prachtigste barokke 
monumenten in Westfalen. 
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Slot Neuhaus
Het waterslot, voormalig resi-
dentie van de prins-bisschop-
pen van Paderborn, behoort tot 
één van de belangrijkste bouw-
sels uit de Wezerrenaissance. 

Jachtslot
Het jachtslot  in van prins-biss-
chop Paderborn werd in 1661 
door prins-bisschop Dietrich 
Adolph von der Recke gebouwd. 
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